Stuff that
makes you
Happy.
CHOCOLATE GUIDE

CLASSIC DREAMERS
S

AUSTRALIAN PREMIUM CHOCOLATES

N

De premium chocolates van Australian zijn het summum van chocolade perfectie. Met deze chocolate collecties sta je voor een lastige keuze. Dat kan
ook niet anders met chocolade van de beste cacao ter wereld, gecombineerd
met sublieme recepten van bijvoorbeeld chocoladeroom, kruiden, exotische
vruchten of een zachte notenmelange. Om je precies die smaken te laten
kiezen die jij lekker vindt, biedt Australian je deze Chocolate Guide aan. Al
onze chocolates, Snappers en Rocks staan hierin beschreven, voorzien van
praktische allergeneninformatie. Maar de Chocolate Guide is vooral ook handig
om bij te houden welke soorten je hebt geproefd en welke je nog wilt proeven.
Laat je verleiden door de smaaksensaties van Australian!
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ROASTED ALMOND

Amandelvulling met geroosterde
en geschaafde amandelen

ALMOND & RAISIN

COFFEE & CARAMEL

Amandelvulling met rozijnen,
krenten en gehakte amandelen

Zachte vulling van
koffie en caramel
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B2B - PIMP YOUR PACKAGING
Wilt u overheerlijke chocolade aan uw relaties schenken met een persoonlijk karakter? Laat dan één van onze chocolade verpakkingen verfraaien
met uw bedrijfslogo. Alsof u zelf deze verpakking heeft gemaakt. Selecteer uw meest favoriete product en deze wordt voorzien van een persoonlijke banderol met uw logo. Meer informatie: australianhomemade.com
Voor een optimale smaakbeleving adviseren wij de Australian producten op een
koele (16°C) en donkere plaats te bewaren en te serveren bij kamertemperatuur.

ROASTED ALMOND

COFFEE & CARAMEL

Amandelvulling met geroosterde
en geschaafde amandelen

Zachte vulling van
koffie en caramel
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Al onze producten kunnen sporen van noten bevatten en zijn daarom niet geschikt voor
mensen met een notenallergie. In deze Chocolate Guide staan de overige allergenen per
product aangegeven met de volgende symbolen:
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Lactose

E

Ei
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Gluten
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Soja

P

Pinda
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Noten

S

Sulfiet

ORANGE & WALNUT

Amandelvulling met
sinaasappel en walnoot

ALMOND & GINGER
Amandelvulling
met gember

CHOCOLATE & ALMOND

Zachte notenmelangevulling met
stukjes amandel en chocolade

CLASSIC CREAMERS

CLASSIC DREAMERS
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CHOCOLATE & ALMOND

Zachte notenmelangevulling met
stukjes amandel en chocolade

CRANBERRY & CURRANT

Vulling van pure ganache met
krenten, veenbessen en kruiden

L

L

S

S

G

S

N

N

S

N

N

G

CHOCOLATE & CINNAMON
Zachte vulling van
chocolade en kaneel

COFFEE & HAZELNUT

Vulling van dubbele chocolade
met koffie en hazelnoot
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CHOCOLATE & HAZELNUT
Chocoladevulling met
luchtige krokante nootjes

MACADAMIA & COCOA NIBS
Vulling van macadamianootjes
en cacaonibs
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DARK CHOCOLATE

CHOCOLATE & RED FRUIT

Zachte pure
chocoladevulling

Vulling van pure ganache
en rode vruchtengelei

HAZELNUT PRALINE

Vulling van verschillende soorten
chocolade- en hazelnotenpâtes

PECAN & MAPLE

ALMOND & NOUGAT

Zachte chocoladevulling met
pecannoten en esdoornsiroop

Amandelvulling met
nougat de Montélimar
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COCONUT & ORANGE
Kokos- en
sinaasappelvulling

CHOCOLATE & TEA
Chocolade en
theevulling

FOUR NUTS

Vier soorten gehakte noten
in een zachte vulling

CHOCOLATE & HAZELNUT
Chocoladevulling met
luchtige krokante nootjes

CRISPY MACADAMIA

Vulling van gepofte rijst
en macadamianootjes

HAZELNUT & COCOA NIBS
Vulling van stukjes
hazelnoot en cacaonibs

TYPICAL DUTCH DREAMERS
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TYPICAL DUTCH DREAMERS
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TYPICAL DUTCH
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Amandelvulling met geroosterde
en geschaafde amandelen
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DUTCH BLONDE

LITTLE TRIX

Amandelvulling met rozijnen,
krenten en gehakte amandelen

Zachte vulling van
koffie en caramel
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SEXY CHICK

Zachte notenmelangevulling met
stukjes amandel en chocolade

DUTCH CANDY

CANAL STREET

Vulling van pure ganache met
krenten, veenbessen en kruiden

Zachte vulling van
chocolade en kaneel
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LUCKY LIPS

RED LIGHT

HIGH HEEL CLOGS

Amandelvulling met geroosterde
en geschaafde amandelen

DUTCH DO IT

Zachte pure
chocoladevulling

Zachte vulling van
koffie en caramel

Vulling van pure ganache
en rode vruchtengelei
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LICK IT!

Amandelvulling met
sinaasappel en walnoot

WINK & KISS

Amandelvulling
met gember
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DUTCH WALLPAPER

Zachte notenmelangevulling met
stukjes amandel en chocolade

GREETINGS

Kokos- en
sinaasappelvulling

CUP OF TEA?
Chocolade en
theevulling

AMSTERDAMN

Vier soorten gehakte noten
in een zachte vulling

TYPICAL DUTCH DREAMERS

ULURU ROCKS 100 GRAM
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COFFEE MILL
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BUMPERSTICKER

Vulling van dubbele chocolade
met koffie en hazelnoot

Chocoladevulling met
luchtige krokante nootjes

PACMAN WAFFLE

Vulling van macadamianootjes
en cacaonibs
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TASTY TULIPS

Vulling van verschillende soorten
chocolade- en hazelnotenpâtes

AUSTRALIAN

I ♥ AMSTERDAM

Zachte chocoladevulling met
pecannoten en esdoornsiroop

Amandelvulling met
nougat de Montélimar
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Uluru Rock Dark 72%.

Uluru Rock Milk.
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De Uluru Rock Dark 72% is gemaakt van pure

De Uluru Rock Milk is gemaakt van melkcho-
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chocolade met 72% cacao en heeft een hele

colade en heeft een hele romige smaak. Ook
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mooie pure smaak, die wordt verzacht door de

in deze reep zijn er fijne stukjes amandel,

fijne stukjes amandel, de toevoeging van honing

overheerlijke honing en stukjes zachte nougat

en de stukjes zachte nougat die door de reep

verwerkt.
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DUTCH COLOR TV

Chocoladevulling met
luchtige krokante nootjes

BLUE FOR YOU

Vulling van gepofte rijst
en macadamianootjes

FLYING DUTCHMAN

Vulling van stukjes
hazelnoot en cacaonibs

verwerkt zijn.

SNAPPERS 100 GRAM

SNAPPERS 100 GRAM

Snapper Milk.

Snapper Dark 55%.

Een eerlijke reep, heerlijk zoet van

Een eerlijke reep die je niet elke

smaak gevuld met stevige stuk-

dag tegenkomt, maar zeker de

jes amandelnougat en krokante

moeite waard is om je tanden in te

pecannoten. Dit alles samen maakt

zetten. Deze reep bevat 55% pure

‘m onweerstaanbaar lekker, enjoy!

chocolade en is gevuld met stevige
stukjes amandelnougat, zachte
karamel en een snufje zout.

L

L

S

S

N

N

SNAPPERS 100 GRAM

SNAPPERS 100 GRAM

Snapper Dark 78%.

Snapper Extra Dark 85%.

Deze 78% pure eerlijke chocolade-

Deze eerlijke snapper kenmerkt

reep is puur genieten! Een smaak

zich door het extra hoge percenta-

om serieus te nemen dankzij de

ge cacao in de chocolade waardoor

extra donkere bitterzoete choco-

die bitterzoet is. Deze snapper

lade. Heerlijk om samen te delen

is geschikt voor de echte pure

met anderen of om gewoon lekker

chocolade liefhebber en leent zich

lang(zaam) zelf van te genieten!

daarnaast ook voor de bakrecepten
waarin pure chocolade is vereist.
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SNAPPERS 200 GRAM

SNAPPERS 200 GRAM

Snapper Milk Hazelnuts.

Snapper Dark Hazelnuts.

Chocolade liefhebbers opgelet,

De geweldige 200 gram Snapper

deze chocoladereep in groot

hebben wij natuurlijk niet alleen

formaat kan zomaar je nieuwe

In een melkvariant beschikbaar.

favoriet worden. Deze reep zit

Ook voor de dark liefhebbers een

barstensvol gewone en gekara-

reep barstensvol gewone en

meliseerde hazelnoten en smaakt

gekarameliseerde hazelnoten.

daardoor extra lekker. Maar

De bijzondere crunch in de reep

pas op, stiekem alleen op eten

maakt hem onweerstaanbaar en

wordt lastig vanwege de heerlijke

onderscheidend.

crunch. Sssst! Gelukkig maar dat

We sluiten niet uit dat meerdere
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deze 200 gram reep groot genoeg

Snappers nog zullen volgen!
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is om samen te delen.
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100%
absolutely
Pure.
australianhomemade.com
facebook.com/australianhomemade
s n a p p e rc h o c o l a d e . n l

